
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 01229

 ( 220 ) 2018.04.18.

 ( 731 )  Euro Travel International Idegenforgalmi, Utazási és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  39    Utazási irodai és helyfoglalási szolgáltatások; utazásszervezés [ügynökség]; utazási iroda; utazás és utasok

szállítása; utazással és szállítással kapcsolatos információnyújtás; utazások és szállítások szervezése;

 szállítóeszközök bérbeadása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások.

 41    Utazással kapcsolatos oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; utazással kapcsolatos kiadói és híradói,

 beszámolói szolgáltatás.

  43    Étel- és italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás.

 ( 210 ) M 18 01758

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés István, Budapest

 ( 541 ) Passport

 ( 511 )   41    Táncos rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 18 02064

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  PRIMUS Magán Egészségügyi Szolgáltatók Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi, és egyéb egészségügyi szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 18 02581

 ( 220 ) 2018.09.05.

 ( 731 )  Debreceni Gyógyfürdő Kft, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Hotel Lycium

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és

rendezvények szervezése; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; rendezvények, kiállítások, vásárok és

 bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra.

 41    Szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; vállalati rendezvények

(szórakoztatás); képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kereskedelmi, szakmai konferenciák

szervezése; konferencia szolgáltatások; konferenciák szervezése; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti

 konferenciák szervezése.

 43    Szállásinformációk biztosítása az interneten; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek

megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; helyszínek

 biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; konferenciatermek biztosítása.
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 ( 210 ) M 18 02590

 ( 220 ) 2018.09.06.

 ( 731 )  Vörös Rita, Budapest (HU)

 Fehéri Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) PLAGE 18

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; borozói szolgáltatások; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;

elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és

italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és

italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok készítése és biztosítása

azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása

vendégek számára; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre;

ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások;

éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; grilléttermek; kávézói szolgáltatások; koktélbárok szolgáltatásai; salátabárok; sörkert szolgáltatások;

szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás]; svédasztalos éttermi szolgáltatások; strand szolgáltatások;

 fürdőhelyi szolgáltatások; strand felszerelések bérbeadása.

 ( 210 ) M 18 02785

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  Kun Almos 50%, Érd (HU)

 Gyurta Dániel 50%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Power Swim

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 18 02786

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ADAXTRO

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szolgáló gyógyszerkészítmények, nevezetesen trombin inhibitorok.

 ( 210 ) M 18 02788

 ( 220 ) 2018.09.24.

 ( 731 )  Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Holló Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 02854

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Parkour Technologies Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; parkolási szolgáltatások.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftver mint szolgáltatás

 (SAAS).

 ( 210 ) M 18 02856

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Kovácsné Szabó Emese 60%, Kiskőrös (HU)

 Berkes Béla 40%, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

 eszenciaolajok; testápolási és szépségápolási készítmények.

 35    Kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

 kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére a szépségápolási termékek területén.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; fodrászat; szépségápolás; szépségápolási

 kezelések; szépségszalonok; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 02918

 ( 220 ) 2018.10.09.

 ( 731 )  Bodor Bence István, Fonyód (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) DiaBBQ

 ( 511 )   29    Füstölt sajt; füstölt kolbászok; füstölt hal; füstölt húsok; füstölt gyümölcsök.

 ( 210 ) M 18 02921

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Orosi Levente, Tahitótfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; cD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02922

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Farkas Gellért, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Olaszországból származó táplálékok és italok állatoknak; Olaszországból származó takarmányok állatoknak.

 ( 210 ) M 18 02923

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Orosi Levente, Tahitótfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; cD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02925

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  KAPTÁR irodák Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Székhelyszolgáltatási tevékenység.

  36    Irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez.

  43    Terembérlés találkozókhoz; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 02983

 ( 220 ) 2018.10.13.

 ( 731 )  P.T. Sumatra Tobacco Trading Company, Pematang Siantar, Sumatera Utara (ID)
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 ( 740 )  Sár és Társai Ügyvédi Iroda és Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Hamutartók (nem fémből); szivarok; cigaretták; cigarettaszopókák; cigarettapapírok; öngyújtók; gyufák;

 dohányzási cikkek; dohány.

 ( 210 ) M 18 03261

 ( 220 ) 2018.11.06.

 ( 731 )  Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KiwiSun biolárium

 ( 511 )  11    Csövek (egészségügyi berendezések részei), fénycsövek; szoláriumberendezések (napágyak); ultraibolya

 sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.

 44    Egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;

 szépségszalonok; szolárium szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03262

 ( 220 ) 2018.11.06.

 ( 731 )  Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KiwiSunBio szolárium

 ( 511 )  11    Csövek (egészségügyi berendezések részei), fénycsövek; szoláriumberendezések (napágyak); ultraibolya

 sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.

 44    Egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;

 szépségszalonok; szolárium szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03610

 ( 220 ) 2018.12.05.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

A rovat 19 darab közlést tartalmaz.
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